
 

 

                           

 

                 РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

                    МИНИСТАРСТВО 

      ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

                   Немањина 22 -26  
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              Датум: 22.07.2020. године 

 

 

Предмет: Појашњење - одговор на питање у поступку јавне набавке бр.1.2.29/20 

 

 У току рока за подношење понуда у поступку јавне набавке услуга израде студије о 

економском утицају додатне јавне потрошње у пројекте заштите животне средине у Републици 

Србији бр.1.2.29/20,  за коју су дана 29.06.2020. године, позив за достављање понуда и конкурсна 

документација објављени на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца, овом 

наручиоцу је дана 21.07.2020. године, електронском поштом заинтересовано лице доставило 

питање следеће садржине:   

 

ЗAИНТEРEСOВAНO ЛИЦE  

U nastavku Vam dostavljam pitanja u vezi sa postupkom javne nabavke br. 1.2.29/20: 

  

1.       Naše razumevanje konkursne dokumentacije je da se finalni izveštaj i prezentacija 

pripremaju samo na srpskom jeziku. Molimo za potvrdu. 

2.       Imajući u vidu kompleksnost pripreme ponude u situaciji učešća pravnog lica sa sedištem u 

inostranstvu, molimo Vas da razmotrite mogućnost izmene roka za dostavljanje ponude. Bilo 

bi nam od izuzetne koristi produženje ovog roka za dodatnih 10 (deset) dana. 

 

У вези наведеног, а поступајући на основу члана 63. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС бр. 124/2012, 14/15 и број 68/2015) одговарамо како следи:   

  

Одговор бр.1 

 Наручилац потврђује да се финални резултат рада Студија о економском утицају 

додатне јавне потрошње у пројекте заштите животне средине у Републици Србији достављају 

у PDF  формату и презентација у Power Point формату само на српском језику.  

 Обавезе пружаоца услуга које се односе на израду  месечног извештаја и  извештаја о 

пруженим услугама који су наведени у Моделу уговора предметне конкурсне документације, 

такође се достављају само на српском језику. 

Одговор бр.2 

  Како је Наручилац делимично узео у обзир наводе заинтересованог лица, као и већ 

унапред планиране обавезе, Наручилац ће у вези са наведеним извршити измену конкурсне 

документације и јавног позива. 

Указујемо свим заинтересованим лицима да се све наведено објављује на Порталу јавних 

набавки и интернет страници Наручиоца. 

Захваљујемо се на интересовању и поздрављамо Вас,  

 

 КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

 


